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Výletová trasa a její památky

Vojáček Karel

Oblast 18a
Popis trasy č. 18a
Doprava bus a pěšky
Dolní Malá Úpa → Horní Malá Úpa
Ze Spáleného Mlýna na Pomezní Boudy. Busem do Dolní Malé Úpy - Spálený Mlýn. Dále pěšky kolem nejvýše položeného
kostela v ČR a kolem horského hřbitůvku v Dolní Malé Úpě a Horní Malou Úpu - Pomezní Boudy. Zpět Bus. V opačném
směru je cesta méně náročná.
Dolní Malá Úpa

Okres Trutnov

PSČ 543 51

německý název: Nieder-Kleinaupa

Je rozložená v místech Spálený Mlýn a kolem kostela. Osídlování Malé Úpy začalo v 16. století, kdy majitel vrchlabského
panství Kryštof z Gendorfu inicioval těžbu nerostu a hlavně dřeva pro stříbrné doly v Kutné Hoře. Na tuto práci byly pozváni
dřevorubci z Tyrolska, z Korutan a Štýrska. Práce na plavebních přehradách – klausách a těžbě dřeva započala prvně v roce
1566 právě v okolí horské říčky Malá Úpa. Po úpadku těžby dřeva i nerostů počátkem 17. st., počaly osadníci hospodářsky
využívat vykácené paseky poblíž zbudovaných horsky chalup. Těžba kovů se do této oblasti v průběhu let několikrát vrátila.
Vytěžená železná ruda a arzenik se zpracovávaly v Peci pod Sněžkou. Podle tereziánského katastru vznikla stejnojmenná obec
až v roce 1748. V roce 1779 navštívil Malou Úpu budoucí císař Josef II, který doporučil zde postavit kostel. Již v 18.st. tu
existovaly boudy poskytující příchozím potřebné služby. První větší hostince a horské boudy, vznikly až v druhé polovině 19.
století při celoevropském rozmachu turistiky a rozvoji zimních sportů po l. světové válce. Při srovnání s počtem trvale usedlých
obyvatel je zřejmé, že Malá Úpa měla již minulosti charakter rekreačního horského střediska.Po roce 1946 se správa obce
přemístila do Horní Malé Úpy.
M_Úpa01

kříž kamenný

Dolní Malá Úpa - cestou ze Spáleného Mlýna ke kostelu v Dolní Malé Úpě uvidíme několik religiosních památek.
První křížek před chatou Rusalka byl renovovaný.Text vzadu Gewidmet von Johan u Barbara Scholz Jahr 1901.
M_Úpa02

kříž kovový

Dolní Malá Úpa - cestou ze Spáleného Mlýna ke kostelu v Dolní Malé Úpě - druhý křížek pod chatou Atas Náchod má kovový
kříž s jedním uraženým ramenem.
M_Úpa03

podstavec

Dolní Malá Úpa - cestou ze Spáleného Mlýna ke kostelu v Dolní Malé Úpě - je zděný výklenek pro sošku a to jíž na dohlednem
ke kostelu asi 200m.
M_Úpa04

kostel

Dolní Malá Úpa - kostel nechal postavit císař Josef II. a je od roku 1791 nejvýše položený kostelem v Čechách (975 m).
Zasvěcen je sv. Petru a Pavlovi. Současný kostel je z roku 1807, nahradil rok předtím shořelý. Poslední oprava proběhla v roce
1986 za finanční pomoci krajanů žijících v Německu. Hlavní oltář s obrazem Petra a Pavla je z r.1936 Boční oltář vlevo je
zasvěcen svaté Barboře. Je to památka hornické minulosti Malé Úpy. Horníci, kteří pracovali na slezské straně hor v Arnsbergu,
severně od Pomezních Bud, oslavovali každoročně svatou Barboru slavnostním průvodem zakončeným mší svatou na její počest.
Ve věži přečkal požáry a války jenom malý zvon. Zdejší farnost již od roku 1946 neexistuje. Mše se však dál vysluhují
rekreantům. Ke kostelu je přilehlý hřbitov, kde se pohřbívalo od konce 18. století až do konce 2. světové války. Po odsunu
Němců byl hřbitov takřka zapomenut. Zachoval se zásluhou několika starousedlíků.
přírod. a tech. zajímavosti

M_Úpa05

Dolní Malá Úpa - bývalá fara.
M_Úpa06

hřbitov

Hřbitov v Dolní Malé Úpě .Vznik osady se podle Simona Hütla datuje do r. 1537.Tato část osady bývala středem obce skládající
se z několika částí proto zde stávala škola kostel a hřbitov. Nyní jsou středem života Pomezní boudy.
M_Úpa07

socha kamenná

Dolní Malá Úpa - socha J. Nepomuckého z r. 1859 nedaleko kostela.

Horní Malá Úpa

Okres Trutnov

PSČ 543 51

německý název: Ober-Kleinaupa

Horní Malá Úpa též Pomezní boudy. Pohraniční přechod pro pěší. Obec má obdobnou historii jako Dolní Malá Úpa.Od
poloviny 20.st se sem z Dolní Malé Úpy přesunula správa obce. V roce 1980 byla samostatnost Malé Úpy zrušena a stala se
součástí Pece pod Sněžkou. Až po roce 1989 se obec opět osamostatnila.
M_Úpa08

kříž dřevěný

Horní Malá Úpa - Křížek(malý) cestou z Pomezních bud na Horní Malou Úpu.
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